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Czy twoja skóra jest m∏odsza czy starsza ni˝ na to wskazuje 
twoja metryka? Poni˝szy test pomo˝e okreÊliç ci jej wiek.

 1.  Po opalaniu powrót do normalnego kolorytu 
d∏ugo trwa ●

 2.  Makeup nie trzyma si´ dobrze, a po jego na∏o˝eniu 
pojawiajà si´ zmarszczki ●

 3.  Skóra wokó∏ oczu i ust oraz na policzkach 
jest obwis∏a ●

 4.  Skóra na d∏oniach jest sucha i wymaga cz´stego 
stosowania kremu ●

 5.  Nawet kiedy si´ nie uÊmiechasz, widaç du˝o 
zmarszczek ●

 6. Powi´kszone pory ●

 7. Zmarszczki wokó∏ oczu ●

 8.  Nawet przy cz´stym nawadnianiu w ciàgu dnia 
skóra pozostaje sucha ●

 9. Na twarzy i d∏oniach pojawiajà si´ przebarwienia ●

10. Na szyi widaç ciemne linie ●

Ka˝de TAK to 1 punkt, a ogólna suma punktów wskazuje na 
wiek skóry.

Wynik Wiek skóry

12 oko∏o 20 lat

35 oko∏o 30 lat

68 oko∏o 40 lat

910 oko∏o 50 lat

Nawet je˝eli twoja skóra jest starsza ni˝ ty, nie musisz si´ mar
twiç – je˝eli jesteÊ zdecydowana skupiç si´ na problemach  
i ci´˝ko pracowaç nad ich naprawà, mo˝esz odzyskaç m∏odszy 
wyglàd skóry.

Problemy starzejàcej si´ skóry
Przebarwienia
G∏ównà przyczynà ich powstawania jest melanina, która pozo
staje na powierzchni skóry po opalaniu. D∏ugotrwa∏e utrzymy
wanie si´ melaniny na skórze powoduje powstawanie piegów 
i przebarwieƒ. Tak˝e korzystanie z kosmetyków s∏abej jakoÊci 
oraz niedok∏adne oczyszczanie skóry powoduje, ˝e warstwa 
melaniny tworzy ciemne plamy. Najlepszym sposobem zapo
biegania przebarwieniom jest stosowanie kremów przeciw
s∏onecznych. A je˝eli przebarwienia ju˝ istniejà, nale˝y skorzy
staç z preparatów wybielajàcych.

Obwis∏a skóra
Skóra zbudowana jest z naskórka, skóry w∏aÊciwej i hipoder
my. Naskórek sk∏ada si´ w 90% z kolagenu i elastyny, które sà 
odpowiedzialne za elastycznoÊç skóry. Wolne rodniki i pro
mienie UV niszczà tkank´ ∏àcznà w naskórku powodujàc, ˝e 
staje si´ ona obwis∏a i ˝e pojawiajà si´ zmarszczki. Kolejnym 
powodem braku napi´cia skóry jest obni˝enie poziomu 
nawil˝enia – przy braku wody skóra si´ Êciàga. JeÊli w tym 
momencie na∏o˝yç krem nawil˝ajàcy, skóra rozciàgnie si´. 
Âciàganie i rozciàganie si´ skóry w tak krótkim odst´pie czasu 
powoduje rozerwanie tkanek i stàd jej obwis∏oÊç. Aby temu 
zapobiec, dbaj o odpowiedni poziom nawil˝enia skóry – ani 
zbyt ma∏y, ani nadmierny – przez ca∏y czas.

Powi´kszone pory
W miar´ up∏ywu lat, stres i opalanie spowalniajà metabolizm 
skórny, czego efektem jest nagromadzenie na powierzchni 
skóry martwych komórek i obni˝enie poziomu nawil˝enia. 
Przez to os∏abieniu ulega elastycznoÊç kolagenu i elastyny,  
i w efekcie pory powi´kszajà si´.

Sucha skóra
IloÊç kolagenu jest ÊciÊle zwiàzana z poziomem nawil˝enia 
skóry. W m∏odej skórze jest du˝o kolagenu, a skóra jest pro
mienna i j´drna. ZdolnoÊç skóry do produkcji kolagenu jest 
os∏abiana przez dzia∏anie wolnych rodników i promieni UV, 
które majà negatywny wp∏yw na utrzymanie nawil˝enia skóry.
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Powody starzenia si´ skóry
Wolne rodniki
Jest to jedna z najcz´Êciej wymienianych i znanych przyczyn sta
rzenia. Wolne rodniki to niepe∏ne i niestabilne czàsteczki tlenu. Sà 
one wsz´dzie – nawet kiedy wdychamy powietrze, by przetwo
rzyç tlen w energi´, w procesie utleniania powstajà wolne rodni
ki. Niszczà one odpornoÊç komórek skóry oraz kolagen. Mo˝na 
powiedzieç, ˝e wsz´dzie tam, gdzie jest tlen, obecne sà wolne 
rodniki. Dlatego musimy chroniç skór´ przed ich negatywnym 
wp∏ywem.

Promieniowanie ultrafioletowe
Komórki skóry podlegajà naturalnemu cyklowi metabolicznemu 
i odnawiajà si´ co 28 dni. Stabilny cykl odnowy jest kluczem do 
mi´kkiej, j´drnej skóry. Jednak promieniowanie ultrafioletowe 
wp∏ywa negatywnie na metabolizm skóry i stymuluje komórki 
odpowiedzialne za powstawanie przebarwieƒ, a tak˝e powoduje 
inne problemy zwiàzane ze starzeniem. Promienie UV sà silniej
sze latem ni˝ zimà i dlatego o tej porze roku warto dodatkowo 
chroniç skór´ przed ich dzia∏aniem.

Aloe Sunscreen Lotion
Emulsja o SPF 30, chroni przed promieniami 
UVA i UVB; zapobiega powstawaniu prze
barwieƒ. Stabilizowany mià˝sz Aloe Vera 
nawil˝a skór´, a tlenek cynku sprawia, ˝e nawet 
40 minut przebywania w wodzie nie usuwa 
ochronnego dzia∏ania Aloe Sunscreen Lotion.

Forever Alluring Eyes
Ten krem pod oczy zawiera takie substancje 
nawil˝ajàce jak hialuronian sodowy, skwalen, 
gliceryna i estry jojoby. Zw∏aszcza gliceryna ma 
odpowiednià równowag´ pH i silne w∏aÊciwoÊci 
higroskopijne. Na przyk∏ad: je˝eli zostawiç 
otwartà butelk´ czystej gliceryny, b´dzie ona 
absorbowa∏a z powietrza wilgoç i po kilku go
dzinach zawartoÊç butelki by∏aby: 80% glicery
ny i 20% wody.

R3Factor
Jest to krem bogaty w alfahydroksykwasy. 
SpoÊród nich kwas glikolowy (wyst´pujàcy  
w trzcinie cukrowej) jest jednà z najbezpieczniej
szych metod odnawiania skóry, a jego moleku
larny „rozmiar” sprawia, ˝e jest on idealny do 
u˝ytku w kosmetyce. Kwas glikolowy stymuluje 
powstawanie nowej skóry i kolagenu, os∏abiajàc 
wi´ê ∏àczàcà martwe komórki z naskórkiem. 
Dzi´ki temu sà one stopniowo usuwane. 

Tonik Nawil˝ajàcy
Jednym ze sk∏adników tego produktu jest oczar 
wirginijski. Indianie u˝ywali liÊci i kory tej roÊliny 
do gojenia ran i wrzodów na skórze. G∏ównymi 
aktywnymi sk∏adnikami oczaru wirginijskiego 
sà garbniki i olejki eteryczne. To one odpowia
dajà za silne w∏aÊciwoÊci Êciàgajàce roÊliny. Ba
dania farmalogiczne wskazujà na to, ˝e mo˝e 
ona wzmacniaç naczynia krwionoÊne i dzia∏a 
przeciwzapalnie.

NoÊnik pudrowy do maseczki 
Aloe Fleur de Jouvence
Glinka kaolinowa, stanowiàca sk∏adnik tego 
produktu, zawiera liczne substancje mine
ralne i nale˝y do najczystszych oraz do naj
bardziej wszechstronnych w swoim rodzaju. 
Ta mi´kka glinka, ceniona za dzia∏anie 
oczyszczajàce, nie wysycha szybko i g∏´
boko oczyszcza skór´. Jest doskona∏a dla 
suchej skóry oraz do intensywnych zabie
gów oczyszczajàcych i odtruwajàcych.

Krem od˝ywczy na noc  
Aloe Fleur de Jouvence
O alantoinie, jednym ze sk∏adników tego 
kremu, mówi si´, ˝e usuwa martwe komór
ki naskórka i przyspiesza powstawanie no
wych, zdrowych komórek. Amerykaƒska 
Food and Drug Administration zakwalifi
kowa∏a alantoin´ do kategorii I (bezpieczna  
i efektywna) aktywnych sk∏adników chronià
cych skór´.

Olejek migda∏owy, kolejny sk∏adnik, znany 
jest ze swoich w∏aÊciwoÊci penetrujàcych  
i od˝ywczych. Jest on bogaty w proteiny  
i substancje mineralne, zawiera tak˝e anty
utleniajàcà witamin´ E. Jest szczególnie do
broczynny dla skóry suchej i wra˝liwej, ale 
przynosi korzystne efekty niezale˝nie od ro
dzaju czy wieku skóry. Ma on podobny 
uk∏ad do naturalnego sebum skóry (∏oju 
produkowanego przez skór´ dla jej ochro
ny) i jest ∏atwo wch∏aniany. Olejek migda
∏owy to klasycznych olejek staro˝ytnego 
Rzymu i Egiptu, u˝ywany wtedy dla pi´knej 
skóry i gojenia ran.

èród∏o: FLP Asia
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